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HANNA SENES ( teatraĵo ) daŭrigo 

Klari: Ŝi fieras pri si mem —- Tio ĉi estas la precipo! Mi diras al vi ke ne ek- 

zistas io kion la germanoj respektas pli ol la fieron pri si mem! Pro 

tio KB.... 

Eniras Hilda. Ŝi portas skatolon por la patrino. 

Hilda (al la patrino): Ĝin sendas via filino. (per ordona voĉo) kaj ne parolu 

laŭtvoĉe! Tio Ĉi estas prizono! 

Ŝi eliras. La patrino malfermas la skatolon kaj eligas el ĝi du pupojn el kreto: 

pioniro kaj pionirino kun pikfosiloj sur la dorso, manmane fiksitaj. 

La patrino (rigardanta la pupojn): Vidu kia mirinda donaco! 

Klari; Kiom belaj ili estas! Grandan talenton ŝi havas, 

Pruma: Ĉu estas eble.... Cu estas eble preni ĝin momente? 

La patrino: Bonvolu.... (ĝin transdonas al Si) 
Pruna (ŝi prenas la pupojn karese): Pioniro kaj pionirino.... de la Lando-Israel... 

figuraĵo kiel tiu-ĉi estis ĉe-mi en mia hejmo, kaj la infanino tiom amis 

ĝin.... 
la patrino: Ricevu ĝin por vi, Pruma, estas memoraĵo por vi. + 

Pruma (kun brilega mieno): Ĉu vi vere ĝin donacas al mi? 

La patrino: Jes! Tutkore.... 

pra (ŝi sidas sur la lito kaj senĉese rigardas la pupojn): Kiom mi dankas al 

vi.... mia infanino.... premadis tiel Sian pupon.... (8i balancas la 

pupon) kaj kantadis al 8i.... (Si kantas kviete).... Dormu vi, dormu 
vi, mia pupet“/ bonan nokton al vi, mia infanet”/ paĉjo tuj venos tien-ci/ 

kaj oran robeton alportos al vi.... 

Larmoj falas el ŝiaj okuloj. La patrino kaj Klari sidas sur la litoj kun malsekaj 

okuloj. 

La patrino (8i malfermas paperaĵon kiun trovis en la skatolo): Ankaŭ leteron ŝi 

sendis. "Panjo amata, dankon pro la kara donaco. La marmelado el oraj po- 

moj iom memorigis al mi la teron al kiu mi tiom sopiras. Kiam mi pensas 

pri mia dudektrijara vivo, mi vidas ke ĉion kion mi feris, mi ĝin faris 

pro interna neceso. Mi ricevis multon el la vivo, kaj mi ne plendas pri 

io. Fardonu al mi, panjo, ĉiujn la colorojn kiujn mi kaŭzis al vi. Eble 

venos ankoraŭ aliaj tagoj.... (interrompiĝas Sia voĉo pro la larmoj) 

Pruma (Si'balancas la puponj: Tiom belaj pupoj de la Tero~Israel.... kiel donaco 

de la ĉielo...» tiom ŝi amis ilin.... (balancas kaj kantas) Dormu vi, 

dormu vi, mia pupet”/ bonan nokton al vi, mia infanet”..». 

Oni aŭcas voĉojn paŝantajn. La tri virinoj aŭskultas. Eniras Hilda kaj soldato. 

La soldato (li legas el papero kiu estas en lia mano): Pruma Goldstajn! 

Pruma (Si moviĝas malantaŭen mort-timigita): Ĉu mi? 

La soldato; Eliru vil! 

La patrino; Kio estas ĉi-tio, al kie kondukas ŝin? 

Klari: Ĉiujn la polanojn ili forigas hodiaŭ. 
Hilda:(al Pruma): Prenu viajn objektojn kaj venul 

Pruma (Si ne povas moviĝi pro la timo): Kien? 
Hilda: Leviĝu kaj iru! 

La patrino (ŝi staras inter Pruna kaj Hilda): Kien vi NEREO ĝin? 

La soldato: Tio ne interesas al vil 

Hilda (ŝi tiras Pruman): Rapidu! Ni ne havas .temponi 

La patrino. (81 baras Hildan); Ne, mi ne permesos! Mi ne permesos! 

La soldato (li puŝas Ŝin ĝis kiam 81 falas sur la lito): Iru el tie-ĉi, judino!



Aŭ ni prenos ankaŭ vin! : 
La patrino (81 leviĝas kaj atakas 111n): Mi ne permocos el vi preni ŝin! Mi ne 

permesos ĝin! 7 

Hilda kaj la soldato tiras Pruman eksteren. 

La patrino (frapanta sur la pordon): Malbenitaji Frenezuloj! Infanmurdistoj! 

Patrinmurdistoj! (melproksimiĝas la paŝoj. Eksrlodas Sia ploro) 

La lumo malfortiĝas lant-lante, kaj kiam ĝi denove intensiĝas oni vidas Ĥannan 

en ŝia ĉelo. Unulita ĉelo. Ĝi sidas sur 8ŝia lito kaj ligas pupojn el papero. 
Oni aŭdas voĉojn paŝantaj. Alvenas Janus. Li alportas al Si la manĝaĵon. 

Janus: Ĉu refoje paperajn pupojn? (li: metas la manĝaĵon sur la tablo) 
Ĥannas Jes, Janus. Tiuj-ĉi estas por la infanoj. Ili estas solaj en la mondo. 

La kompatindaj ¿li bezonas iometon da ĝojo. Ĉu vi alportos ĝin al ili, 

„Janus? 

Janusi Pro vi, Sinjorino Ana, mi faros ĉion. (11 sin turnas por eliri) 
Ĥanna; Atendu, Janus, rastu iomete...» 

danus (li rigardas eksteren): Tio-ĉi estas malpermesita. Nur unu momento. (sidiĝas) 
Ĥanna: Ĉu estas do nova ekstere, Janus? 

Janus: Bono kaj malbono, Bono ~ ke la rusoj estas jam apud la landlimo, en la 

Karpatoj. Kaj malbono ~ ke oni sendis pli de personaj per la trajnoj.,.. 

Ĥanna; Baldaŭ, Janus. Baldaŭ. Estas necesa scii atendi. Finiĝos la milito - 

Vi. revenos al via vilaĝo. Mi = el mia vilaĝo.... 

Janus: (li ridas) Ĉu la Sinjorino Ana Ŝene8 apartenas al vilaĝo? Ridu vi, 
“Ĥanna: Ne, ne Jenus. De vilaĝo de fiŝistoj...» 

Janus (ridas): Grandan ridon kaŭzes al mi, Ĉiuj scias ke vi estas filino de gran- 
“da verkisto, kaj verkistino vi mem) Vilaĝo de f18istoj! kaj ĉu vi diros 

il al mi ke vi estis fiŝistino? 

Hanna: Ne, ne fiŝistino, Terkulturistino mi estis ~ mi laboris en kokejo. 

Janus (ridanta): Kun kokinoji -Malpermesu ridi al la olda viro, Sinjorino Ana, 

ki pekulo 11 estas. 

Hanna? Cu vi deziras ke mi diros al vi kion mi dbnenis al la kokinoj por manĝi? 

Janus (komencanta kredi): Kaj:... la fiŝistoj-tie ~ ĉu ankaŭ ili estas judanoj? 
Ĥannas Kion vi kredis? E 

Janus (perpleksa): Se ne dirus ĉi-tion al mi Sinjorino Ana - mi ne kredus ĝin, 

Ĥannar Kaj se mi diras al vi ke ni havas ankaŭ soldatojn judajn - ĉi vi kredos 
ĝin? e « 

Janus: Ĉi-tion mi kredas. Ĉar vi, oni diras, estas soldatino. Kaj ne senranga 

soldatino ~ oficirino. Tamen se vi diras al mi ke vi estas UTAEzu-no, kiu 

laboras en kokejo - tiem mia kapo kvazaŭ rulas! g 

Ĥanna: (8i ridas) Kaj se mi diras al vi ke mi estas de vilaĝo kie ĉio apartenas 

al ĉiuj ~ kion do vi diros? 

Janusb Kaj.... via panjo konsentis ke vi vivos en vilaĝo tiel konfuzal 

Ĥannas Ho, jes. Finfine Ŝi konsentis. 

Janus: Bona virino estas via panjo. Estas domaĝo ke ili forigis Ŝin el tie-ĉi 

al Kisterza. h 

Ĥannas Sed tie estas pli bone, ĉu ne? Ñ 

Janust Ho, Jes! Multe pli bone. Sed por vi estus prefere ke ŝi troviĝus ĉi-tie... 

Ranna; ' Baldaŭ, Janus, baldaŭ oni malfermos ĉiujn pordojn.ss. 

Dni aŭdas voĉojn kiuj paŝas ekstere. Janus leviĝas panike. 

Janus: Se ili kaptos min tie-ĉi (li pasas manon sur lia kolo).»..



  

De ĉi tiu trilogio, hodiaŭ mi oku= 

piĝos pri la dua parto: KRIZO. 

Mi ne inbencas fariĝi profesoro pri 

tiel tikla problemo, kiu skuas niam ~ 

socion.Sed mi deziras eksponi miajn = 

vidpunktojn, kiel simpla laboristo, ~ . 

ĉar mi scias ke multaj homoj samopini 

as kun mi, 

Sed, kio estas krizo? laŭ plena vor 

taro krizo estass " Grava danĝera fazo 

„. politika, financos, komerca,.",„4l ĉi 

tiuj esprimoj ni nepre devas aldoni, - 

ekonomian kaj laboran, 

Por laboristo, kiam komenciĝas la ~ 

krizo? 

Antaŭ ol respondi 81 tiun demandon, 

mi dovas klarigd, ko la laboriutaro 9. 

an vivia en kriza situacio, ĉar illa - 

salajro neniam sufiĉis por havi kaj ĝui 

dignan vivon,„Sed la vera krizo por la~ 

boristo komenciĝas kiam li perdas sian 

laborpostenon.Bn tiu momento estas ki- 

am por li komenciĝas du krizoj; tiu la, 

bora kaj konsekvence tiu akonomia, Sar 

li kiel vivrimedon nur havas siam labo 

TON. 

Kial komenciĝas la krizoj? 

La krizoj komenciĝas pro la malboné 

organizado de la ekonomiaj fortoj kaj 

ĉi tio okazas, ĉar la ekonomio, fonto 

de laboro, ne kuŝas en la ŝtato, kiu - 

logike kaj sen diskriminacio devas pri 

zorgi ĉion necesan por plibonigi la vi 

von de siaj regatoj, sed pro la fakto, 

ke en la landoj kun ekonomio de merkato 

la ekonomio troviĝas en privataj manoj, 

kiuj celas, precipe pligrandigi sian po 

von, tasko, kiun ili -povas realigi faci, 

le, ĉar ili mem estas la regantoj de la 

lando.Tamen ilia avido estas tiel granda 

ke ili mem kreas tiom malbonajn situacie 

ojn, ke e8 ili fariĝas viktimoj de sia - 

propra avareco.Ĉi tiuj posedantoj de la 

ekonomiaj fortoj ofte kreas tiel miskom- 

prenajn situaciojn, ke eĉ iliaj nagocoj 

fiuskus.Niotas io simila al tiu rakonto - 
pri la kokino de la "ora ovoj", kies mag 

tro mortigis ĝin por havigi al si ĉiujn 

orajn ovojn, sed li malkovris ke interne 

de la kokino eutia nenio.ŝlama okazas al 

lu regantoj da nia Mura moslo, 111 fion 

volas havigi al si, kiel eble plej fmua, 

Tiel rapide ili deziras amasigi milimojn. 

kaj milionojn, fia kiam ili malĝoje mal~ 

kovras, ke tio ne plu estas eblas tiam ~. 

eksplodas la krizo,Sed paradokse, ne es~ 

tas ili kiuj suferas la krizon, ĉar ili 

rezervas por si mem la necesajn vivrime~- 

dojn, sed tiuj kiuj nek intervenis, nek 

havis ian rolon en ties kriza disvolviĝos 

la laboristaro, 

Tamen la nuna krizo estas multe pli serio 

za.Ĝi estas teknika krizo, en kiu mankas 

ideoj, mankas novaj inventoj, mankas tek 

nikaĵoj kaj progreso.la merkato esta sa- 

turita de ĉiuj konataj bezonaĵoj.Finiŝis 

la febro de la aŭtomobiloj, mekanikigitaj 

kejmaj helpiloj, plastaĵoj, domkonstruo,



k.t.p.Estas necese trovi aliajn fonto« 

jn de produktado, estas “necese starigi 

novajn industriojn por aĵoj tute novaj 

eĉ se temas pri veraj banalaĵoj. 

la krizo de 1.929 solviĝis parte pro 

la disvolviĝo de la industrioj, aŭtomo, 

bila; domkonstrua, makanikigado de la 

agrikultura, la aplikp de la elektro ~ 

al la industrio, poste venis la induswvi- = 

trioj pri plastoj, instrumentoj por la 

komunikado, por la hejmo, la aviadilaj, 

k.t.p., sed hodiaŭ la merkato estas se 

turita, finiŝi» la amasa disvendado kaj 

la rabaj negocoj, kvankam verdire ĉi bo 

„uj negocoj estas rezervitaj por areto = 

  

Qe monopoloj kaj internaciaj entrepre=- 

hoj. i ; 

AL ĉi tiu evoluigo da la ne kontroli, 
ta scolo, aldonifan la perfektigo da la 

metodoj kaj sistemoj por la produktado, 

Miloj kaj miloj de laboristoj estas for 

igataj el siaj laborpostemoj pro la per E 

fektigo de la mafinaro.Oni devas tacie 

pensi, ke la progreso venas por egalraj 

te helpi ĉiun homon; sed ns, en socio = 

kur la tiel nomata ekonomio de merkato, 

la progreso venas por forigi la laborisu“ 

ton el sia laborposteno,Tiuj, kiuj vere 

profitiŝas ĝe la progreso estas la gran 

daj monopoloj, truatoj kaj multnaciaj - 

entreprenoj.Logike la progreson, kiun - 

donas la tekniko oni devus distribui aŭ 

disdoni inter ĉiuj membroj de la socioj 

sed vi jam konstatas, kio okazast senla ' 

boreco estas la rikolto por tiuj, kiuj 

ĉion realigas, kiuj Ĉion kreas; la labo, 

ristaro.Oni diras, ke ni vivas en justa 

socio, sed, por kiu estas justa ĉi tiu 

socio? 

Jen anskdoto.Iam mi laboradis en fa 

briko, en kiu troviĝis kaldrono, kies ~= 

purigado estis tre peniga kaj estis —- 

bezonataj kvar laboristoj.Unu el ĉi — 

tiuj kvar laboristoj inventis sistemon 

por plej rapide kaj Senpene purigi la 

menciitan kaldronon,la direkcio de la 

entrepreno entuziasme akceptis la mim 

klan inventon, sed la sekvantan semaj 

non, ĝi maldungis tri el la kvar labo 

ristoj. 

Kiel komenciĝas la krizoj? 

Nu, ni prenu kiel ekzemplon tiun = 

de la tomkonstiuado, ĉar fi apartenas 

al mia fako,La turismo kaj la mekani= 

kigado de la agrikulturo estas la pre. 

cipaj kaŭzoj de la febra domkonstrua- 

do en iuj regionoj de nia lando.Por - 

la turismo oni konstruis verajn domblo 

kojn, an kiem laboroj praolpa okupifln 

tiuj laboriatoj, kiuj vole aŭ ne vole 

devis forlasi siajn vilafojn, cele tro 

vi laboron kaj se eble plej dignan vivon. 

Febre kaj spekulacie oni konstruis.Es- 

tas vero ke la laboro abundis.La ĵuse 

alveninta laboristo, sen hejmo, sen mo: 

no; laboris freneze por akiri pli bona 

ĝu vivkondiĉojn.la entreprenistoj, ava 

maj ĝe mono kaj povo instigadis la ma- 

sonistaron por plia, plua kaj kroma la 

koro, pere de eksterordinaraj horoj kaj 

specialaj laborkondiĉoj, kontraktoj kaj 

interkonsentoj.la malfeliĉa masonisto - 

ne sciis, ne komprenis, ke tiu kroma la 

boro, per kiu la entreprenisto eksplua- 

taĉis lin ĝis la homa limo, estis ĝuste 

tiu laboro, kiun li devus realigi post 

kelkaj jaroj.la loĝejoj abundis tiom, — 

ke ili ne plu estis kaj estas vendeblaj, 

do, eksplodis la krizo. 

Parto el la masonistaro estis maldun 

gita,la granda spekulacio donis al en- 

“treprenisto superajn monprofitojn, sed



la laboristo denove estas hejme sen la 

boro kaj en tre malfacilaj ekonomiaj = 

kondiĉoj.Oni planis nenion, ĉio reali~ 

gis laŭ deziroj de la privata entrepre 

no kaj la rezulto ne povis esti alia ~ 

ol la krizo. 

Ĉi tiu ekzemplo de la domkonstruo = 

estas aplikebla al kiu ajn fako de nia 

socio, kun sistemo de ekonomio de mer- 

kato. 

Tiu laboristo kiu venia al la urbo 

en la plej granda mizero, tio kion unus 

li celis, estis la lofejo.Li enŝuldi = 

Bis Mis la "kapo" por posedi propran = 

"staĝon! Sed jen, kiel disvolviŝis la 

financa situaciot 

Kiam li revenis hejmen, kun tiu kro- 

ma salajro, pro a£u kroman lahoro, tuj = 

diría al sia eduino, gardu hona 8i tium 

monon, ŝi estas por aĉeto de loftejo,kaj 

se vi povus iom labori, tio tre helpos 

nin tiucelesDo, jen la «dzino laborante 

kaj me necesa ankaŭ-la filoj, eĉ se 114 

ne plu povas ĉeesti la lernejon. 

Danke al nia sociordo, kun la tiel = 

nomata ekonomio de merkato, jen kiom pre 

zas loĝejo por tiu mizera laboristo, kiu 

tiom laboris kaj nun estas senlaborulo, 

Unue, por ke la entreprenisto havu la 

necesan kapitalon, pruntedonas monon al 

iu banko, sed antaŭe ĉi tiu banko rice- 

vis tiun monon de la Nacia Banko ( kiu 

ja estas de ĉiuj landanoj ) al kiu li de 

vas pagi almenaŭ kvin procenton.Komprene, 

ble la banko ankaŭ iom devas gajni, do ~ 

ĝi liveros tiun krediton al entreprenis~- 

to, minimume je dek procento.Estas evi- 

dente, ke la domkonstruisto devas rice=- 

vi sian profiton, ni kalkulu modeste ali 

an dek procenton.Sed ĉi tie ne finiĝos 

la "kanzono", ĉar la malfeliĉa laboris 

to aĉetanta la loĝejon, ne posedas la 

tutan monon, li devas peti'helpon al - 

iu banko aŭ ŝparkaso, al kiu li devas 

krompagi, ni diru, alian dek procenton. 

Konklude, ni supozu, ke la et8£o kostis 

100 ptojn, se je tiu reala prezo ni de 

metasf tiun kvin procenton, kiu rioe- 

vis la Nacia Banko, tiun dekprocenton 

de la banko, tiun alian dekprocenton - 

de la entreprenisto kaj la dekprocenton 

de la ŝparkaso, kiu pruntedonis la man- 

kantan monon al la kompatinda laboristo, 

la rezulto estas ke la ĝusta prezo de — 

la etaĝo estas 65 ptoj. 

Estas evidente ke ĉi tiu financa sig 

tamo anknŭ kunlahoran en dn provokvdo -- 

de la kriao,Jes, tlun prezon ni devas 

danki al nia bela socio, al la ekonomio 

de merkato. 

Kio okazus me la Stato estus kiu rek 

te konstruus la lofajojn? 

La respondo estas elementa, ili estus 

pli malmultekostaj.Sed ha! mi daŭre de- 

vas konservi tiun nenion farantojn, no- 

me de la libero.Sed libero por kiu?, mi 

demandas. 

Mankas scii, Ĉu estas vera krizo, Ĝar 

la privilegiuloj daŭre subtenas siajn - 

kapricojn. 

Estas superluksaj vilaoj, jaktoj en 

"Puerto Banús", dibofaj amuzoj, eksteror 

dinaraj monprofitoj de la monopoloj, — 

k.t.p. 

Au, ĉu ĉi tiu krizo temas nur pri la 

eterna malfeliĉo de la laboristaro? la 

mizero. 

=» LUIS SERRANO PEREZ ( SABADELD ) ==



Antaŭ cent dudek jaroj okazia la 

naskiĝo de Doktoro Zamenhof, gemia aŭ 

toro dje la Internacia Lingyo Esperan- 

to.Tiu lomga tempo ne astis kapabla 

forviŝi lian memoron el la menso de 

la geesperantistoj de la ŝuta mondo 

kiuj heredis de li ekzemplon de lia 

malavura klopodo en favoro de la homa 

interkomprenado. 

La kora mobleoo de tiu fervora - 

defendinto de la frata amo inter la — 

homoj konstituas la plej gravan stimu 

lon por ke ni, liaj sekvantoj, daŭri- 

gu la gravan taskon kiu 2i komencis. 

Ni ne povas forgesi ke li donis al ni 

la plej perfektas kaj la plej atinge- 

blan lingvon por povi superi la plej 

diversajn idiomajn malhelpojn kiuj, — 

tra jarcentoj kaj jarcentoj, malsabli- 

gas la interkomprenadon inter la honoj 

Doktoro Zamenhof, laŭ opinio de 

prestiĝa hispana esperantisto, dezi- 

ris fondi mondon, la Esperantan mon- 

don, kie regus la frateco, la egals- 

co kaj la liberecoo.Kaj, sendube, la —- 

bazo de tiu bela projekto entas tia. 

Ni, la gessperantistoj, devas intenci 

firmigi ŝin kaj emploksizi $in senpar 

tie.Kaj, tiel, la sukceso estos tute 

certa, kvankam multaj egoismaj intere 

soj intencu fari ĝin fiaski. 

La laboro por efektiva disvasti- 

mo de Esperanto kiel lingvistika dok~- 

trino kaj kial morala lernejo cermo— 

sos nin solvi la gravan lingviatikan 

problemon kaj santempe plihomigi la — 

moralan konduton de la homoj por fari 

ke la mondo kiun Doktoro. Zamenhof re- 

vis kaj kiun ĉiuj la homoj de boma vo 

lo deziras ostu tre baldaŭ vera rea —- 

laĵo. 

la eŭtoro de la Internacia Lin- 

gvo estis, plis prestiĝa oftalmologo 

kies profesio» permesis lin domi kura- 

cistan helpon al ĉiuj la homoj, sed — 

precipe, al ia plej malriĉuloj kaj — 

kompatindajs tre ofte kun oferado de 

lia komforteco kaj tiu de 14a familio. 

Pro tío 11 merites oternan dankecon. 

En ĉi tiu okazo mi, la esperan- 

tistoj aŭ ne osperantistoj, dediĉu —- 

al li kiel modesta omaĝo jo lia ple- 

na fordonado, sentitan rememoron. 

Koincidante kun la Zanenhofa Tago, 

la esperantistaro festus la tagon ie la 

esperanta libro.Bona okazo, karaj gesa- 

mideanoj, por adeti librojn aŭ aboni sa  



zetojn eldonitaj en la Zamenhofa lin~ 

gvo. 

la bibliografia fonduso en FEspe- 

ranto jam atingas la 35.000 titolojn. 

Inter ili tre interesaj verkoj tradu- 

kitaj de la kastilja aŭ kataluna lim- 

4voj kiel ekzemple: "Antologio de ar- 

gentinaj noveloj", "Berbaraj prozoj", 

"Folioj de la vivo", ”Hejma prozo", — 

"Mistero de doloro", “Kataluna antolo 

gio", "Don kiĥoto", "Sango kaj sablo", 

"La arbo de la sciado", "Kun sopira — 

koro", "Soleco", "Vojo", "Filozofio - 

de fantomo", "la lando de Alvargonz4- 

lez", "la kreitaj profitoj", "Doña Ma 

“ rina", "Cigana romancaro", "Hispanaj 

dramoj", "Angora katino", "La amo de 

la jaro dekmil", "Ariel", "Du junaj — 

fraulinoj, "Korneiliino", "La patrino" 

"la ĉiama kantaĵo", ktp, ktp. 

Inter la plej gravaj sezetoj en 

Esperanto ni ne povas forgesi "Espe- 

ranto, "Heroldo de Esperanto", "Hunga 

ra vivo", "la Progreso", "Soienca re- 

vuo", "Jura revuo", "Medicina revuo", 

“Qomoto", "Revista portuguesa de Esos 

ranto", "Boletin", "Horizonto", "Hori 

zonto de Soveta Litovio", "Espero ka- 

tolika", "Sabadell Esverantista", ktp 

Sed por aĉeti librojn aŭ aboni — 

gazetojn estas necese ke ili estu ven 

dota en la feneralaj librejoj.Tio fa- 

rus pli facila la aĉetadon kaj samtem 

pe la libroj en la montrofenestroj de 

la librovendejoj allogus al la soivo= 

luloj kiuj povus esti tre baldaú no- 

vaj geesperantistoj.Kiel atesto mi po 

vas citi langrean Librejom kie dum la 

nuna Jaro oni vendis multenombra jn ak 

zemplerojn de lernolibroj de Esperan- 

to. 

Cu mi povas sugesti al la estrara 

noj de niaj grupoj ke ili intenci labo 

ri por ke la esperantaj libroj eliru - 

el la libroservoj? 

Ĉi tiuj estas veraj monopoloj sen 

profito por la respektivaj membroj. 

Karaj gelegantoj, ĉu vi opinias — 

same? 

Okaze de la Kristnasko kaj nova — 

jaro, mi volas esprimi al ĉiuj la gele 

gantoj de "HELECO" miaj plej bonajn de 

zirojn de feliĉeco kaj prospero. 

Tre sincere. 

INSTRUISTO 

 



IGISPAKCAJ KASTELOJ 
  

  

KASTELO DE 
MAGALIA (Avila) 

Ĝenerala vidaĵo         
  

Ankaŭ nomata de 

" las Navas del 

Marqués ", ĉar 

ĝi elstariĝas - 

en tiu avila vi- 

laĝo apartenanta 

al la Distrikto 

de Ceabreros. 

la Kastelo oni — 

supozas estis —- 

konstruita post 

kiam oni donis - 

titolon de marki 

zo de ties vila- 

ĝo, kio okazis - 

dum la jaro 1.533, ĉar antaŭe oni ne havas sciigon pro tio ke " las Navas " havis - 

neniun defendan konstruaĵon, nek tio estis necesa kaŭze de brutara deveno de la re- 

giono. 

Tial do, ni loku ĝin dum epoko Renesanco, sub kies influo ĝi estis konstruita, 

La bazo sur kiu 841 elstaras estas el solida granita roko. 

La kastelo havas du fortikigitajn frontojn kun aliaj du fortikaj rondaj ĉefturoj(e1l 

solidaj kaj akrepintaj volboj ) kapablaj por subteni kelkajn artiloriajn pecojn. 

Kompare kun ambaŭ frontoj, la ceteraj de la kastelo estis tre misproporciaj pro tio 

ke por fortikigi la kastelon, oni aldonis poste, egan krenelitan rondan ĉefturon. 

Ila meza korto estas bela, je la plej 

pura renesanoa stilo, kun du aroj da 

gajaj koridoroj sur reduktitaj arkoj 

kun ionikaj kolonoj. 

la nomo " Magalia " devenas el surs- 

kribo " Magalia Quondan " kiu aperas 

sur unu el la du egalaj ĉefturoj(tiu 

de la dekstra flanko) kaj pri kiu oni 

supozas estis transportita el la ro- 

maj ruin$ŝtonoj de Merida (Cáceres). 

la kastelo estas tute riparita kaj 

nun estas dediĉita por Instruista - 

Lernejo. D,  
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Tiu 61 kyvadreto plena de literoj 

enhavas ses nomojn de juvelojn. 

Serdu ilint 

Pro tio vi povas legi horizonta~ 

le, vertikala kaj eĉ diagonale ~ 

en ambaŭ dirsktoj sed ne trans- 

mnltu literojn, 
  

SOLVOJ AL LA ANTAŬAJ ENIGMOJ 
A IN a 

HOYO) DEHAVALIRO: [T]a]w|x] v]t 
En fremda okulo nt [n 
vidas ligneron, en 
nia nf trabon ne ~ 
vidas. 

       
      

    

      
EN 
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   ABELEJO: L ETE 
1).- Koton 0 
2).- Talaro 

3).- Noptna 4A).- Tenoro  5).= Korano 

6).= Patol 7).- Kanoto 

Kiom da egalaj kvinpintaĵ....... = 3 

  

  

  
Kiom da trianguloj estas videblaj 
sur la desegnaĵo?     

Jlovoj dekavaliro 
A 

  

  

  

              

Komencante - 

Gn IVAR DOJ| SA | LO | DE | per la sila= 

boEĜ (nigra 
ek | ve fn ll a as naŭ 

88 | 00 | px lem] vas] ro 
e ~i ka sis movo en la 
  

ŝakludo, trovu konatan proverbon. 
  

  

Helpe da la subaj difinoj, trovu sem vortojn 
el nos literoj, tinmsnioro ke ĉiu vorto kom 
mencifu pro la cirklo en kiu estas la sago - 
kaj sekvonta movado de montriloj de horlofo. 

  

1) Tiu perforta, sanga kaj detrua formo kiun 
alprenas la politiko, por solvi la granda- 
in ekonomikajn konfliktojn inter la nacioj 
aŭ la klasoj. ] 

2) Placa de antikva Romo, kle la popolo pri- 
traktis la publikajn aferojn, 

3) Brakseĝo, 

4) Blua diafana variaĵo de korundo, uzata ki- 
el juvelŝtono, 

5):Fúnkto kie kiriĝas la radioj denditaj de 
tinu: lumfonto, post ilin trairo tra optika 

sistemo. 

6) Statuo de grandegaj dimensioj.       ——


